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 مقذمٕ

 فضّلٕ الشّخ الذكتُر عسِس بو فرحاى العهسٓ حفظٌ اهلل

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 الة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وسمٕمد:احلٛمد هلل واًمّم

وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م يمتبف إخ اًمِمٞمخ محد سمـ دعمقج اًمسقيدي ذم 

ظمالص٦م )  ــــهذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة ذم أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم واعمقؾمقُم٦م سمـ

( ومقضمدهت٤م م ذم أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم وصدىم٦م اًمٗمٓمر ُمـ رُمْم٤من اًمٙمال

رهمؿ وضم٤مزهت٤م وهلل احلٛمد ُمستقومٞم٦م ًمٖم٤مًم٥م ُمس٤مئؾ وأطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم 

قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، سمٓمري٘م٦م ؾمٝمٚم٦م وُمٞمرسة، شمٜمٗمع اعمبتدي، وٓ 

يستٖمٜمل قمٜمٝم٤م اعمٜمتٝمل، وىمد حترى راىمٛمٝم٤م اًم٘مقل اًمراضمح اعمبٜمل قمغم 

طمقهل٤م ظمالف ؾم٤مئغ سملم اًمٗم٘مٝم٤مء،  اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح ذم اعمس٤مئؾ اًمتل

ه  ،٤م سم٤مظمتٞم٤مرات سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ اًمتح٘مٞمؼا أطمٞم٤مٟمً ُمستِمٝمدً  ومجزا

 .آُملم ٝمده، وٟمٗمع هبذا اعمختٍم اعمسٚمٛملما وسم٤مرك ضماهلل ظمػمً 

 

 ٌَكتب 

 الذكتُر عسِس بو فرحاى العهسٓ
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 قذمٕامل

هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمبٞمف  احلٛمد

وقمغم ُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم  آخف وصحبف أمجٕملم إُملم وقمغم

 :سمٕمديقم اًمديـ أُم٤م 

ًمٜم٤م  ن ُمـ ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٜم٤م أن ضمٕمؾقمٚمؿ رمحٜمل اهلل وإي٤مك أوم٤م

اًمٕمب٤مدات  ُمقاؾمؿ ًمٚمخػمات: ًمٜمحّمد ومٞمٝم٤م احلسٜم٤مت، وضمٕمؾ

وم٢منَّ اًمٕمب٤مد إذا ًَمِزُمقا وٓ شمٙمؾ،  ٜم٤مطمتك ٓ متؾ ٟمٗمقؾم :ُمتٜمققم٦م

 اعمسٚمؿ قومؼيىمد ٗمتقر، واقمؽماهؿ اعمٚمؾ واًمقمب٤مدًة واطمدة 

وم٤مىمتْم٧ْم  :قومؼ ًمألظمرىيًمالضمتٝم٤مد ذم قمب٤مدة ُمٕمٞمٜم٦م ُم٤م ٓ 

 .ٝم٤موشمٜمققم ه٤مشمٕمدداًمرب شمب٤مرك وشمٕم٤ممم  طمٙمٛم٦م

اعمقمم  فُ اظمتّمَّ  اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وىمدُمـ شمٚمٙمؿ اًمٕمب٤مدات  واًمّمقم

 ذم احلدي٨م اًم٘مدد:  ىم٤مليمام  دون ؾم٤مئر اًمٕمب٤مدات ًمٜمٗمسف

، (1)« ن٤م أضمزي سمفًمف إٓ اًمّمقم وم٢مٟمف زم وأ يمؾ قمٛمؾ اسمـ آدم »

 .ف إٓ هذا احلدي٨م ًمٙمٗمكٚمِ ذم ومْْم  ٚمق مل ي٠مِت وم

                                                           

 (.4761( ومسلم )1091( رواه البخاري )1)



 

7 

 وًمٕمؾ ]رس هذا آظمتّم٤مص راضمٌع ُٕمريـ اصمٜملم:

 أنف رٌس سملم اًمٕمبد ورسمف. -1

أنف ىمٝمٌر ًمٕمدو اهلل إسمٚمٞمس: ٕن وؾمٞمٚم٦م اًمٕمدو هل  -2

اًمِمٝمقات، وإٟمام شم٘مقى اًمِمٝمقات سم٤مٕيمؾ واًمنمب[
(1)

. 

رمح٤مت ومْم٤مئؾ قمديدة: ومٝمق ؿمٝمر اًم ِمٝمروإن هلذا اًم

إذا يم٤من رُمْم٤من وُمتَِّح٧ْم  » :واًمؼميم٤مت، ًم٘مقل اًمٜمبل 

اًمرمح٦م، وهُمٚمَِّ٘م٧ْم أبقاب ضَمَٝمٜمََّؿ، وؾُمْٚمِسَٚم٧ِم  أبقاب

«اًمِمٞم٤مـملم
(2)
وهلل قمت٘م٤مء ُمـ ...»قمٜمد اًمؽمُمذي  وذم رواي٦م، 

« اًمٜم٤مر وذًمؽ يمؾ ًمٞمٚم٦م
(3)

ر قمـ ِمٛمِّ ، ومحرٌي سم٤معمسٚمؿ أن ي

 .ًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمٖم٤مًمٞم٦مًمٞمٔمٗمر هبذه ا  سم٤مهلل ، ويستٕملمَ ؾم٤مقمد اجلد

                                                           

 ( بتصرف.76لإلمام ابن قدامة )ص-( خمتصر منهاج القاصدين1)
 (.4172رواه مسلم )( 4)
 ( وصححو العالمة األلباين.784رواه الرتمذي ) (2)
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صمؿ اقمٚمؿ رمحؽ اهلل، أن ديـ اهلل ُمبٜمٌل قمغم آشمب٤مع، وأن 

إقمامل ٓ شمّمح إٓ سم٠مُمريـ ه٤مُملم ٓ يٜمٗمع أطمدمه٤م إذا ختٚمػ 

 قمٜمف أظمر ومه٤م:

أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمف اهلل ٓ ُيراد ُمٜمف ري٤مء وٓ  -1

 ؾمٛمٕم٦م.

 . أن يٙمقن قمغم هدي رؾمقل اهلل  -2

ـ اًمنمـملم  يت جث مث ىث يث  ﴿: ىمــقل اهلل ودًمٞمؾ هذي

]ؾمقرة اًمٙمٝمػ :  ﴾ حج مج جح مح جخ حخ مخ جس

ومال يٙمقن اًمٕمٛمؾ ص٤محل٤ًم إٓ إذا يم٤من قمغم هديِّ  [،111

ٓ يٙمقن اًمٕمٛمؾ   ، ﴾حج مج جح  ﴿ رؾمقل اهلل  و

 . ﴾مح جخ حخ مخ جس ﴿ ظم٤مًمًّم٤م إٓ إذا أريد سمف وضمف اهلل

ـُ اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمف ذم هذه اعم٘مدُم٦م أن ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم  ُس ومم٤م ََيْ

 نمقمٞم٦م ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م: ًمٙمقن اًمٕمٚمؿ هب٤م قمغم ىمسٛملم:اًم



 

9 

قمغم يمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م وهق شمٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة إول: ومرض قملم 

وُم٤م هق ُمٓم٤مًم٥ٌم سمف ُمـ اًمٕمب٤مدات اعمٗمروض٦م «، أريم٤من اإليامن»

اًمٓمٝم٤مرة، واًمّمالة، واًمّمقم، واًمزيم٤مة عمـ يم٤من ُمـ »ُمثؾ 

 وهذا اًمتٕمٚمؿ قمغم« أهٚمٝم٤م، واحل٩م عمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمبٞمال

 ؾمبٞمؾ اإلمج٤مل مم٤م َي٘مؼ اعم٘مّمقد اًمقاضم٥م ُمـ اًمٕمب٤مدة.

حتّمؾ  ممـ-إذا ىم٤مُم٧م سمف ومئ٦م ُمـ اًمٜم٤مس  اًمث٤مين: ومرض يمٗم٤مي٦م

ؾم٘مط اؾمتح٘م٤مق إصمٛمف قمـ اجلٛمٞمع، يمٛمٕمروم٦م  -هبؿ اًمٙمٗم٤مي٦م

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سم٠مدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، ويدظمؾ ذم هذا يمؾ 

قمٚمٍؿ أو صٜم٤مقم٦ٍم حتت٤مضمٝم٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمثؾ اًمٓم٥م 

 دؾم٦م وهمػممه٤م مم٤م ٓ همٜمك ًمألُم٦م قمٜمف.واهلٜم

ـمٚم٥م  »:  وهبذا اًمبٞم٤من يتْمح ًمٜم٤م ضمٚمًٞم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمبل 

«...اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمسٚمؿ
(1)

، وأن اعمراد ُمٜمف اًم٘مسؿ 

إول: وًمذا جي٥م قمغم اعمسٚمٛملم أن يتٕمٚمٛمقا ُم٤م ٓ يسٕمٝمؿ 

                                                           

وصححو العالمة األلباين يف صحيح اجلامع ( 4826رواه أبو يعلى يف مسنده )( 1)
(2011.) 
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ضمٝمٚمف ُمـ أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، وأٓ يتِمبٝمقا سمح٤مل ُمـ ىم٤مل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ﴿اهلل ومٞمٝمؿ: 

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[171ؾمقرة اًمب٘مرة: ] ﴾ٹ

ذم ُمس٤مئؾ اًمّمٞم٤مم، مجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم  مه٤مك أظمل اعمٙمرّ و

، ضمٕمٚمتٝم٤م قمغم ؿمٙمؾ ٟم٘م٤مط هم٤مًمبٝم٤م مم٤م ٓ يسع اعمسٚمؿ ضمٝمٚمف

اىمتدًاء سمبٕمض يمت٤مسم٤مت حمدث اًمٕمٍم اًمٕمالُم٦م حمٛمد  ُمرىمٛم٦م

هل وضبٓمٝم٤م، و ًمٞمسٝمؾ ومٝمٛمٝم٤م: ♫ٟم٤مرص اًمديـ إًمب٤مين 

، وًمٞمس زم ومٞمٝم٤م ؾمقى اًمب٤مب ظمالص٦م يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم

 اجلٛمع واًمؽمشمٞم٥م.

ًمٗمْمٞمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمديمتقر قمزيز سمـ ومرطم٤من  وأتقضمف سم٤مًمِمٙمر

وٓ أنسك ممـ راضمٕمقا اًمٙمت٤مب،  عمِم٤مخيل اًمٗمْمالءًمت٘مديٛمف و

ؿمٙمر يمؾ ُمـ ؾم٤مقمدين ذم ـمب٤مقم٦م هذا اًمٙمت٤مب وُمراضمٕمتف 
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و رأي ومٞمف أو دقمقة وٟمنمه وإؾمداء أي ُمالطمٔم٦م أو ٟمّمٞمح٦م أ

 سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م، ومجزاهؿ اعمقمم ظمػم اجلزاء.

 ٌَكتب 

 ُِذٓمحذ بو دملـُج بو شعّذ الص                                                 

 4141ب / / رجـ 72يف                

مارا  العربّٕ املتخذٔ /الشارةَٕلٕ اإلد              
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ْم٤مء وهل ؿمدة ُمْ ُمـ اًمرَّ رُمْم٤من هبذا آؾمؿ  ؿمٝمرل ٛمِّ ؾُم  -1

٤م تٝماحلر: ٕن اًمٕمرب ح٤م ضم٤مءت شمٜم٘مؾ أؾمامء اًمِمٝمقر ؾمٛم

سم٤مٕزُمٜم٦م اًمتل هل ومٞمٝم٤م، ومقاومؼ رُمْم٤من أج٤مم احلّر وؿمدشمف 

ومسٛمل سمذًمؽ
(1)

يمام حترق ؿمدة  (2)وىمٞمؾ ٕنف َيرق اًمذٟمقب ،

ىم٤مل  ،٘مقى، واحلٙمٛم٦م ُمـ اًمّمٞم٤مم هل اًمتاحلـــــــــر ىمـــــــدم اًمـــــــقاـمئ

ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):اهلل 

اًمب٘مرة: ؾمقرة ] ((3)ڦ ڦڤڤ ڤ ڦ 

183.] 

، إمج٤مقًم٤م ويم٤من ومرض صقُمف ذم اًمسٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة -2

إمج٤مقًم٤م شمسع رُمْم٤مٟم٤مت اهلل وص٤مم رؾمقل 
(4)

. 

                                                           

 (.7/447( قالو ابن دريد كما نقلو صاحب لسان العرب )1)
 (.1/192لإلمام ابن مفلح ) –( الفروع 4)
 ( معىن التقوى: ىي اخلوف من اجلليل والعمل ابلتنزيل واالستعداد ليوم الرحيل.2)
 .(6/242للعالمة ادلرداوي ) -( اإلنصاف1)
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 وُمٜمف ىمقل اهلل  ،واًمّمٞم٤مم ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م: اإلُمس٤مك -3

ٺ  ﴿  أي: صٛمت٤ًم  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) :عمريؿ

 [.26قرة ُمريؿ: ]ؾم (ٺ ٿ ٿ

رات ُمـ هلل سم٤مإلُمس٤مك قمـ اعمٗمٓمِّ  دُ ٤م: اًمتٕمب  وهق ذقمً  -4

ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق إمم همروب اًمِمٛمس
(1)

. 

 ويمؾ قمب٤مدة حتت٤مج ًمٜمٞم٦م ،هلل( ٕن اًمّمقم قمب٤مدة دُ ىمٚمٜم٤م )اًمتٕمب   -

«...إٟمام إقمامل سم٤مًمين٤مت » :ىمقًمف  واًمدًمٞمؾ شمٕمب ٍد،
(2)

. 

ام ىم٤مل اسمـ ـــــجر ومجران يمـــــن اًمٗم٤مدق( ٕـــــجر اًمّمـــوىمٚمٜم٤م )اًمٗم -

  : ٤مســــــقمب

ومٞمف اًمّمالة  ؾ  ومٞمف اًمٓمٕم٤مم وحَتِ  مُ رُ اًمٗمجر ومجران ومجر ََيْ  »

« ومٞمف اًمٓمٕم٤مم ؾ  ومٞمف اًمّمالة وََيِ  مُ رُ وومجر حَتْ 
(3)

. 

                                                           

 (.7/408ذا تعريف العالمة دمحم بن صاحل العثيمٌن يف الشرح ادلمتع )( ى1)
 (.1( رواه البخاري )4)
 (.4994( وصححو العالمة األلباين يف الصحيحة )4/277( رواه الدارقطين يف السنن )2)
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وهق )اًمٗمجر  مُ رِّ واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام هق أن اًمٗمجر اًمذي ٓ َُي  -

 بتٞمف فمٚمٛم٦موقمغم ضمٜم يٙمقن ومٞمف اًمٜمقر سمِمٙمؾ ـمقزم اًمٙم٤مذب(

 .ورسقم٤من ُم٤م خيتٗمل هذا اًمٜمقر وشمرضمع اًمٔمٚمٛم٦م

وهق )اًمٗمجر اًمّم٤مدق( ومٞمٙمقن ومٞمف  مُ رِّ أُم٤م اًمٗمجر اًمذي َُي و -

 طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس. أوم٘مل ويستٛمرـمٚمقع اًمٜمقر سمِمٙمؾ 

 وىمقًمٜم٤م )همروب اًمِمٛمس( أي همٞم٤مب ىمرص اًمِمٛمس -

ٚمٛم٦م ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق ، ومٚمق هم٤مسم٧م اًمِمٛمس وأىمبٚم٧م اًمٔمُ يم٤مُماًل 

يمام ذم طمدي٨م  ًة:وًمق يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م ُمسٗمر اًمٗمٓمر وم٘مد طمؾَّ 

وهق  رسٟم٤م ُمع  رؾمقل اهلل  ىم٤مل:  قمبداًمٚمف سمـ أيب أورم

وم٤مضمدح اٟمزل » :ص٤مئؿ ومٚمام همرسم٧م اًمِمٛمس ىم٤مل
(1)

، «ًمٜم٤م 

، « وم٤مضمدح ًمٜم٤م اٟمزل »ىم٤مل: ، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ًمق أُمسٞم٧م

 ،«وم٤مضمدح ًمٜم٤م اٟمزل»ىم٤مل:، اىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن قمٚمٞمؽ هن٤مرً 

                                                           

 ( واجلدح ىو خلط السويق ابدلاء وحتريكو, والسويق ىو طعام يتخذ من احلنطة والشعًن.1)
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إذا رأجتؿ اًمٚمٞمؾ أىمبؾ ُمـ ه٤مهٜم٤م وم٘مد  »صمؿ ىم٤مل:  ومٜمزل ومجدح

« اعمنمق َؾ بَ أومٓمر اًمّم٤مئؿ وأؿم٤مر سم٢مصبٕمف ىمِ 
(1)

. 

، ىم٤مدرٍ ، قم٤مىمؾٍ ، سم٤مًمغٍ  ،ُمسٚمؿٍ وجي٥م صٞم٤مم رُمْم٤من قمغم يمؾ  -5

ٟمع اًمّمقم ظم٤ملٍ ، ُم٘مٞمؿٍ   (.احلٞمض واًمٜمٗم٤مس) ُمـ ُمقا

سمسب٥م اًمٙمٗمر  :طم٤مل يمٗمره مل ي٘مبؾ ُمٜمف (اًمٙم٤مومر)ومٚمق ص٤مم  -6

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   )مم:واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤م

 .[54]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  (ې ې ې ې ى

ويمذا اعمجٜمقن ومال  ،ُمرومقٌع قمٜمف اًم٘مٚمؿ (اًمب٤مًمغ)وهمػم  -7

 رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالث: » :واًمدًمٞمؾ ىمقًمف  :ُيٚمزُم٤من سم٤مًمّمقم

قمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يستٞم٘مظ، وقمـ اًمّمبل طمتك َيتٚمؿ، وقمـ 

« يٕم٘مؾ اعمجٜمقن طمتك
(2)

 

                                                           

 (.1077بخاري )رواه ال( 1)
 ( وصححو العالمة األلباين.4911( وابن ماجة )7/199( رواه اإلمام أمحد )4)
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دَ ٕمَ أن يُ  فِ يستح٥م ًمقًمٞمِّ وًمق ص٤مم همػم اًمب٤مًمغ ىُمبَِؾ ُمٜمف، و -  هُ قِّ

 يٗمٕمٚمقن.  قمٚمٞمف يمام يم٤من اًمّمح٤مسم٦م

 ًم٘مقل اهلل : ٓ ُيٚمزم سم٤مًمّمقم وهق اًمٕم٤مضمز (اًم٘م٤مدروهمػم ) -8

: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) [  :ؾمقرة اًمب٘مرة

 وؾمٞم٠ميت ذيمر أنقاع اًمٕمجز وسمٞم٤مٟمف ٓطمً٘م٤م. [،286

ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمّمقم طم٤مل  ( وهق اعمس٤مومراعم٘مٞمؿوهمػم) -9

چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ) :   اهلل ًم٘مقل :ؾمٗمره

[، وًمق ص٤مم صح 185ؾمقرة اًمب٘مرة: ] ( ڇ ڇچ چ 

ٌل   ٤م.ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ٓطم٘مً  صمالصم٦مٌ  ُمٜمف، وًمف أطمقا

وٓ  ،( جي٥م قمٚمٞمٝمام اًمٗمٓمر واًم٘مْم٤مءاحل٤مئض واًمٜمٗمس٤مءو) -11

 .إمج٤مقًم٤م يّمح ُمٜمٝمام اًمّمقم

ىمبؾ دظمقل ومجر -وشمٙمٗمل ٟمٞم٦م واطمدة ذم سمداي٦م اًمِمٝمر -11

، اًمّمقم مل َيّمؾ اٟم٘مٓم٤مع ذم شمت٤مسمع ُم٤م -أول يقم ُمـ رُمْم٤من
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ًمب٘مٞم٦م  ٦مَ وم٢من ىمٓمع صقُمف عمرٍض أو ؾمٗمٍر وٟمحقه ومٞمست٠منػ اًمٜمٞمَّ 

 اًمِمٝمر.

ٕن  :طمٙماًم  وإن مل شم٘مع ذم يمؾ ًمٞمٚم٦ٍم طم٘مٞم٘م٦ًم، ومٝمل واىمٕم٦مٌ  ٦مُ وم٤مًمٜمٞمَّ  -

وٓ يسع اًمٜم٤مس اًمٕمٛمؾ إٓ هبذا ،قمدم ىمٓمع اًمٜمٞم٦م إصؾ
(1)

. 

بٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م قمٜمد ُمـ جمرد اًم٘مّمد إمم اًمسحقر ىم٤مئٌؿ ُم٘م٤مم شم]و -

اقمتؼم اًمتبٞمٞم٧م ًمٙمؾ ًمٞمٚم٦م
(2)

]. 

]يمؾ ُمـ قمٚمؿ أن همًدا ُمـ رُمْم٤من وهق يريد صقُمف،  شمٜمبٞمف: -

وم٘مد ٟمقى صقُمف
(3)

، هذه هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٞم٦م وٓ ُمزيد قمٚمٞمٝم٤م، [

 واًمتٚمٗمظ هب٤م سمدقم٦م.

ويثب٧م دظمقل ؿمٝمر رُمْم٤من سمرؤي٦م هالًمف أو سم٢ميمامل  -12

، ؾمقاء يم٤من اجلق رؤي٦ماًم٤م ذم طم٤مل قمدم ؿمٝمر ؿمٕمب٤من صمالصملم يقُمً 

:  أو صحقً هم٤مئاًم  صقُمقا ًمرؤيتف وأومٓمروا »:  ٘مقل اًمٜمبل ًما

                                                           

 (.277/ 7يف الشرح ادلمتع )دمحم بن صاحل العثيمٌن ىذا اختيار العالمة ( 1)
 (.4/17( ىذا قول العالمة صديق حسن خان يف الروضة الندرية )4)
 (.47/417وى )( ىذا قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتا2)
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ؿمٕمب٤من صمالصملم   ةَ دَّ ل قمٚمٞمٙمؿ وم٠ميمٛمٚمقا قمِ بِّ ًمرؤيتف وم٢من همُ 

«٤ميقُمً 
(1)

 : أي اظمتٗمك واؾمتؽم. « لبِّ همُ  »وُمٕمٜمك  

وٓ  ،قمدلٍ  رُمْم٤من ؿمٝم٤مدة واطمدٍ ؿمٝمر وُي٘مبؾ ذم دظمقل  -13

ق ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ وه ،اصمٜملمي٘مبؾ ذم اخلروج ُمٜمف إٓ ؿمٝم٤مدة 

 .اًمٕمٚمؿ وطُمِٙمَل إمج٤مقًم٤م

ٔمـ أنف ؽ وهق اًمٞمقم اًمذي يُ وٓ جيقز صقم يقم اًمِمَّ  -14

 ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم ُمـ ، يم٠من يٙمقن اجلق هم٤مئاًم اًمثالصملم ُمـ ؿمٕمب٤من

ؿمٕمب٤من ومال ُيرى اهلالل سمسببف، واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قمامر سمـ 

ومٞمف وم٘مد قمَم  ؽ  ُمـ ص٤مم اًمٞمقم اًمذي ُيَِم  »ىم٤مل:  ي٤مرس

« ًم٘م٤مؾمؿ أب٤م ا
(2)

. 

رُمْم٤من سمّمقم يقم وٓ يقُملم سمٜمٞم٦م  مُ وٓ جيقز شم٘مد   -15

أطمديمؿ رُمْم٤من سمّمقم  َـّ ُمَ دَّ ٘مَ تَ ٓ يَ  »:  : ًم٘مقًمفآطمتٞم٤مط

                                                           

 (.1090( رواه البخاري )1)
 (.071إرواء الغليل )( وصححو العالمة األلباين يف 4221(  رواه أبوداود )4)
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يقم، أو يقُملم إٓ أن يٙمقن رضمؾ يم٤من يّمقم صقُمف ومٚمٞمّمؿ 

« ذًمؽ اًمٞمقم
 (1)

. 

إٓ أن يٙمقن رضمؾ يم٤من يّمقم صقُمف ومٚمٞمّمؿ ...»ىمقًمف: و -

يقم اًمِمؽ  وص٤مدفد صقم آصمٜملم اقمت٤ميمٛمـ  «ذًمؽ اًمٞمقم

 .قم٤مدشمف ومال يِمٛمٚمف اًمٜمٝمل

 :دَّ اًم٘م٤ميض ؿمٝم٤مدشمفورَ  هُ دَ طْم وٓ يّمقم ُمـ رأى اهلالل وَ  -16

اًمّمقم يقم شمّمقُمقن، واًمٗمٓمر يقم  » :٘مقل اًمٜمبل ًم

« شمٗمٓمرون، وإضحك يقم شمْمحقن
(2)

ويمذا ُمـ رأى  ،

 هالل ؿمقال وطمده وُرّدْت ؿمٝم٤مدشمف.

وٓ شمٜم٘مص  ٤م،د قمغم صمالصملم يقُمً واًمِمٝمقر اًمٕمرسمٞم٦م ٓ شمزي -17

أظمٓم٠م اًمٜم٤مس ذم رؤي٦م اهلالل، ٤م، ومٚمق وقمنميـ يقُمً  ٦مٍ قمـ شمسٕم

أومٓمر  ،٤م صمؿ ُرؤي هالل ؿمقالوقمنميـ يقُمً  صمامنٍ ُمقا ص٤مو

 وًمزُمٝمؿ صٞم٤مم يقم واطمد. اًمٜم٤مس ًمٚمٕمٞمد

                                                           

 (.1011( رواه البخاري )1)
 (.441( وصححو العالمة األلباين يف الصحيحة )706( رواه الرتمذي )4)
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قمغم احلس٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م ذم دظمقل  آقمتامدوٓ جيقز  -18

وهذا جمٛمع قمٚمٞمف فوظمروضماًمِمٝمر 
(1)

. 

ق ُرؤي اهلالل ذم سمٚمد ُمٕملم ًمزم يمؾ ُمـ واوم٘مٝمؿ ذم وًم -19

ُمٓمٚمع اهلالل اًمٕمٛمؾ هبذه اًمرؤي٦م، وإن اظمتٚمٗم٧م اعمٓم٤مًمع مل 

يٚمزم
(2)

. 

│ 

                                                           

 (.47/124( نقل اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى )1)
 (.178للبعلي )ص -( ىذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف االختيارات4)
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 فصل

آداب أيميف ركر 
(1)

 رمضاى

ىم٤مل:  أن اًمٜمبل   حلدي٨م أنس :اًمسحقراؾمتحب٤مب  -21

«٦م شمسحروا وم٢من ذم اًمسحقر سمريم »
(2)

اًمسحقر  » وىم٤مل: 

شمدقمقه وًمــــق أن جيرع أطمديمؿ ضمرقم٦م ُمـ ُمـــ٤مء َأيْمُٚمُف سمريمـــ٦م ومال 

« وم٢من اهلل وُمالئٙمتف يّمــٚمقن قمغم اعمتسحريـ
(3)

. 

واًمؼميم٦م يراد هب٤م اًمزي٤مدة ذم اعم٘مدرة قمغم اًمّمقم، واًمزي٤مدة ذم  -

إضمر، وصالة اهلل قمغم اعمتسحريـ هل صمٜم٤مؤه قمٚمٞمٝمؿ، 

 .وصالة اعمالئٙم٦م هل اًمدقم٤مء هلؿ

د سمـ ـــــ زيـــــقم  ســــ٨م أنـــديـــحل: قرــاًمسح شم٠مظمػم -21

، صمؿ ىم٤مم إمم اًمّمالة شمسحرٟم٤م ُمع اًمٜمبل  » ٤مل:ـــىم ٤مسم٧م ــــصم

« يمؿ سملم إذان واًمسحقر؟ ىم٤مل: ىمدر مخسلم آي٦م :ىمٚم٧م
(4)

. 

                                                           

 ( اآلداب: منها ما ىو واجب ومنها ما ىو مستحب.1)
 (.1042( رواه البخاري )4)
 (.2782( وصححو العالمة األلباين يف صحيح اجلامع )2/14( رواه اإلمام أمحد )2)
 (.1041( رواه البخاري )1)
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 أن اًمٜمـبل   أيب هريرة : حلدي٨ماًمسحقر سم٤مًمتٛمر -22

« ؾمحقر اعم١مُمـ اًمتٛمر ؿَ ٕمْ ٟمِ  »ىم٤مل: 
(1)

. 

: ين ص٤مئؿ عمـ ؿم٤ممتفإوىمقل  ،واًمروم٨م ،اًمٙمػ قمـ اًمٚمٖمق -23

إذا يم٤من ...» ىم٤مل: أن رؾمقل اهلل   أيب هريرةحلدي٨م 

ف أطمد أو يقم صقم أطمديمؿ ومال يروم٨م وٓ يّمخ٥م وم٢من ؾم٤مسمَّ 

«...ىم٤مشمٚمف ومٚمٞم٘مؾ إين اُمرؤ ص٤مئؿ
(2)
 :« يروم٨م » وُمٕمٜمك 

اًمٙمــــــــالم اًمٗمــــ٤مطمش ويدظمــــؾ ومٞمف اجلـــــــــامع، وُمٕمــــــــــٜمك 

 اخلّم٤مم واًمّمٞم٤مح. :«يّمخ٥م»

 حلدي٨م أيب هريرة  :اضمتٜم٤مب ىمقل اًمزور أو اًمٕمٛمؾ سمف -24

 أن اًمٜمبل  :ُمـ مل يدع ىمقل اًمزور و اًمٕمٛمؾ سمف  »ىم٤مل

سمف « ومٚمٞمس هلل طم٤مضم٦م ذم أن يدع ـمٕم٤مُمف وذا
(3)

. 

 أي سمٛم٘متْم٤مه. «اًمٕمٛمؾ سمف  »هق اًمٙمذب، و «ىمقل اًمزور  »و

                                                           

 (.774( وصححو العالمة األلباين يف الصحيحة )2167حبان )( رواه ابن 1)
 (1091( رواه البخاري )4)
 (.1092( رواه البخاري )2)
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٨م اسمـ حلدي واؾمتحب٤مب ظمتٛمف: اجلقد وُمدارؾم٦م اًم٘مرآن -25

أضمقد اًمٜم٤مس سم٤مخلػم، ويم٤من  يم٤من اًمٜمبل  »ىم٤مل:  قمب٤مس 

أضمقد ُم٤م يٙمقن ذم رُمْم٤من طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ، ويم٤من ضمؼميؾ 

  يٚم٘م٤مه يمؾ ًمٞمٚم٦م ذم رُمْم٤من طمتك  يٜمسٚمخ، يٕمرض قمٚمٞمف

يم٤من أضمقد  سم٤مخلػم ُمـ  اًم٘مرآن، وم٢مذا ًم٘مٞمف ضمؼميؾ  اًمٜمبل 

« اًمريح اعمرؾمٚم٦م
(1)

. 

أضمقد سم٤مخلػم ىمقًمف )خ٤مري: " ىم٤مل اًم٘مسٓمالين ذم ذطمف قمغم اًمب

ع ُمـ اًمريح اعمرؾمٚم٦م ( أي اعمٓمٚم٘م٦م، إؿم٤مرة إمم أنف ذم اإلرسا

رؾمٚم٦م إؿم٤مرة إمم دوام  سم٤معموقمؼمَّ ، سم٤مجلقد أرسع ُمـ اًمريح

هبقهب٤م سم٤مًمرمح٦م، وإمم قمٛمقم اًمٜمٗمع سمجقده قمٚمٞمف اًمّمالة 

" واًمسالم يمام شمٕمؿ اًمريح اعمرؾمٚم٦م مجٞمع ُم٤م هت٥م قمٚمٞمف
(2)

. 

                                                           

 (.1094( رواه البخاري )1)
 (.1/64( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )4)
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أن رؾمقل   ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد حلدي٨م: ٓمرــؾ اًمٗمــشمٕمجٞم -26

« ٓ يزال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م قمجٚمقا اًمٗمٓمر » ىم٤مل: اهلل 
(1)

. 

إٟمام يم٤من ذًمؽ: ٕن ىم٤مل اًم٘مرـمبل ذم ذطمف قمغم ُمسٚمؿ:" 

ة، وأدومع ًمٚمٛمِم٘م٦م، وأوومؼ ًمٚمسٜم ظاًمتٕمجٞمؾ أطمٗم ، وأبٕمد ٦مًمٚم٘مقَّ

..."قمـ اًمٖمٚمق واًمبدقم٦م
(2)

. 

رؾمقل  أن  حلـدي٨م أيب هريرة: احلـرص قمغم اًمدقم٤مء -27

ودقمقة  ،دقمقة  اًمقاًمد :صمالث دقمقات ٓ شمرد »:ىم٤مل اهلل 

«ودقمقة اعمس٤مومر ،اًمّم٤مئؿ
(3)

. 

 ىم٤مل: ام يتٞمرس: حلدي٨م أنس ٗمٓمر ىمبؾ اًمّمالة سماًم -28

ـمب٤مت ىمبؾ أن يّمكم، وم٢من مل يٗمٓمر قمغم رُ  يم٤من رؾمقل اهلل »

                                                           

 (.1076اه البخاري )( رو 1)
 (.2/176( ادلفهم دلا أشكل من تلخيص صحيح مسلم )4)
( وصححو العالمة األلباين يف الصحيحة 2/217هقي يف السنن الكربى )( رواه البي2)
(1606.) 
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ـمب٤مت ومٕمغم مترات،  وم٢من مل شمٙمـ طمس٤م طمسقات ُمـ شمٙمـ رُ 

« اح٤مء
(1)

. 

ذه٥م اًمٔمٛم٠م، واسمتٚم٧م اًمٕمروق،  » ء سمٕمد اًمٗمٓمر سمـــــــاًمدقم٤م -29

حلدي٨م اسمـ قمٛمر  « وصمب٧م إضمر إن ؿم٤مء اهلل
(2)

. 

مهللا ًمؽ صٛم٧م وقمغم » وٓ يّمح اًمدقم٤مء سمـــــ شمٜمبٞمف: -31

ٕمدم صمبقشمف قمـ اًمٜمبلًم :«رزىمؽ أومٓمرت
(3)

. 

│ 

                                                           

 (.044( وصححو العالمة األلباين يف إرواء الغليل )2/171( رواه اإلمام أمحد )1)
 (.1768( وصححو العالمة األلباين يف صحيح اجلامع )4276( رواه أبو داود )4)
 (.7006األلباين يف الضعيفة )( وضعفو العالمة 4278( رواه أبو دادوه )2)
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 فصل

 ىطرِو يف رمضايف ركر أحكام املْف

 أىمس٤مم : اعمٗمٓمرون صمالصم٦م •

قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هلؿ ذم اًمٗمٓمر و ُص رظمَّ ُمـ يُ  ؿ إول:اًم٘مس -31

 ه٤م يرضمك سمرؤاعمس٤مومر واعمريض ُمرًض ) وهؿ :اًم٘مْم٤مء وم٘مط

٤م قمغم اًمٜمٗمس ؾمقاء يم٤من ومٓمرمه٤م ظمقومً  عويمذا احل٤مُمؾ واعمرض

 .قمغم اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء (أو اجلٜملم

وًمق اسمتدأ صقُمف طم٤مل ٤م جيقز ًمف اًمٗمٓمر ُمٓمٚم٘مً  وم٤معمس٤مومر -32

ؾمٗمر اًمؼم أو  ٤م )ُمثؾ:ؾمقاء يم٤من ؾمٗمره ؿم٤مىمً إىم٤مُمتف صمؿ ؾم٤مومر، و

ويمذًمؽ ًمق يم٤من  ،اًمسٗمر سم٤مجلق( )ُمثؾ: أو همػم ؿم٤مٍق  ،اًمبحر(

ؾم٤مئؼ وُمْمٞمػ اًمٓمػمان، واًمٓمٞم٤مر،  ا )ُمثؾ:ؾمٗمره ُمستٛمرً 

قمٚمٞمف  ُق دُ ّْم اًمِم٤مطمٜم٦م اًمتل شمتٜم٘مؾ سملم اًمبٚمدان(: ٕن يمؾ ُمـ يَ 

سمرظمص اًمسٗمر ُص أنف ُمس٤مومر ضم٤مز ًمف اًمؽمظم  
(1)

 صمالصم٦مًمف ، و

 :طم٤مٓت

                                                           

 (.1/761) للدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز اجلربين -( شرح عمدة الفقو1)
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احل٤مًم٦م إومم: أٓ يِمؼ قمٚمٞمف اًمّمقم وم٤مًمّمقم ذم طم٘مف -

ىم٤مل:  يمام ذم طمدي٨م أيب اًمدرداء  أومْمؾ: ًمٗمٕمٚمف 

ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره ذم يقم طم٤مر طمتك  ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمبل »

يْمع اًمرضمؾ يده قمغم رأؾمف ُمـ  ؿمدة احلر وُم٤م ومٞمٜم٤م ص٤مئؿ إٓ 

« ٦مواسمـ رواطم ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمبل 
 (1)

. 

قمٚمٞمف اًمّمقم ُمِم٘م٦م ظمٗمٞمٗم٦م، وم٤مًمٗمٓمر احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يِمؼ  -

إن اهلل  »:  ىمد ىم٤مل ذم طم٘مف أومْمؾ: ٕن اًمٗمٓمر رظمّم٦م و

« شمٕم٤ممم َي٥م أن شم١مشمك رظمّمف يمام َي٥م أن شم١مشمك قمزائٛمف
(2)

 ،

 أي: ومرائْمف. «قمزائٛمف  »و

٤م ٜما، ومٝم٤م ضمدً ؿم٤مىمً  فاحل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن يٙمقن اًمّمقم ذم طم٘م -

: يم٤من ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل  حلدي٨م َيرم قمٚمٞمف اًمّمقم

 ،قمٚمٞمف َؾ ٚمِّ ىمد فمُ  ٤م ورضمالً ومرأى زطم٤مُمً  ذم ؾمٗمرٍ  رؾمقل اهلل 

                                                           

 (.1017رواه البخاري )( 1)
 (.1887( وصححو العالمة األلباين يف صحيح اجلامع ) 4/198( رواه اإلمام أمحد )4)
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ًمٞمس ُمـ اًمؼم  »:وم٘م٤مل، ص٤مئؿ :وم٘م٤مًمقا ، «؟ ُم٤م هذا »:وم٘م٤مل

« اًمّمقم ذم اًمسٗمر
(1)

. 

: يم٤من اًمّمقم ي١مدي إمم ُمقشمف ومٞمحرم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف يمذا ًمق و -

ؾمقرة ]  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 [.29اًمٜمس٤مء: 

: اعمرض سم٤مًمٗمٓمر هق فبًمّم٤مطم ُص واعمرض اًمذي ُيرظمَّ -33

أو خيِمك شمب٤مـم١م سمرئف ٤مًمّمقماًمذي يزيد سم ِمديداًم
(2)

. 

ومه٤م  ُمـ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمٓمر واًم٘مْم٤مء: اًم٘مسؿ اًمث٤مين: -34

 قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ؾم٠مخ٧ُم  ▲: حلدي٨م ُمٕم٤مذة احل٤مئض واًمٜمٗمس٤مء

ُم٤م سم٤مل احل٤مئض شم٘ميض اًمّمقم، وٓ شم٘ميض  »وم٘مٚم٧م: ،  ▲

ْم٤مء اًمّمقم ، ىم٤مًم٧م: يم٤من يّمٞمبٜم٤م ذًمؽ ، ومٜم١مُمر سم٘م؟...اًمّمالة

« وٓ ٟم١مُمر سم٘مْم٤مء اًمّمالة
(3)

. 

                                                           

 (.1017( رواه البخاري )1)
 (.1/192لإلمام ابن قدامة ) -( ادلغين 4)
 (.780رواه مسلم )( 2)
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أو ؾمٗمر، أو  ُمرض،)يمــ ويمؾ ُمـ أومٓمر ًمٕمذر ذقمل  -35

وم٤مٕومم ذم طم٘مف أن ( س٤مٟمٗمأو  ض،ٞمطمأو ع، ٤مرضأو ا محؾ،

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: يب٤مدر سم٤مًم٘مْم٤مء ًم٘مقل اهلل 

 ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

، وٓ ًمف  أن ي٘ميض ُمتك ؿم٤مء ، وجيقز[133ؾمقرة آل قمٛمران: ]

ر اًم٘مْم٤مء طمتك يدظمؾ قمٚمٞمف رُمْم٤من اًمت٤مزم، ي١مظم يٜمبٖمل ًمف أن

 ،ر اًمّمقم إمم رُمْم٤من اًم٘م٤مدم سمٖمػم قمذروأظمَّ  طَ رَّ ٢من ومَ وم

وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء اإلصمؿ ستحؼومٞم
(1)

. 

ُمـ أؾم٘مٓم٧م  : هؾ شمٕمتؼم ٟمٗمس٤مء٦مٛمِّ ٝمِ وهٜم٤م ُمس٠مخ٦م ُمُ  -36

 هل٤م قمٛمٚمٞم٦م ًمتٜمٔمٞمػ اًمرطمؿ؟  ي٧مضمرضمٜمٞمٜمٝم٤م أو ُم٤مت ضمٜمٞمٜمٝم٤م وأ

 ،امٟملم يقًُم٤م وم٠ميمثرأؾم٘مٓم٧م احل٤مُمؾ سمٕمد ُمرور صم ذااجلقاب: إ

مل  نوأُم٤م إ ،وشمبلمَّ ذم اجلٜملم ظمٚمؼ إٟمس٤من وم٢مهن٤م شمٕمتؼم ٟمٗمس٤مء

٤م شمٕمتؼم ؾم٘مٓم٧م ىمبؾ مت٤مم اًمثامٟملم وم٢مهنيتبلمَّ ومٞمف ظمٚمؼ إٟمس٤من أو أ

                                                           

 (.7/117( ىذا اختيار العالمة دمحم بن صاحل العثيمٌن يف الشرح ادلمتع )1)
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، وشم٠مظمذ طمٙمؿ (1)ٚمزُمٝم٤م اًمّمالة واًمّمقمـم٤مهرة وشم

 .اعمستح٤مض٦م

ُمـ يب٤مح هلؿ اًمٗمٓمر وًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ إٓ اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م:  -37

وهؿ اًمٕم٤مضمزون قمـ اًمّمقم  يمؾ يقم: قمـ ُمسٙملم إـمٕم٤مم

ؾمٛمع اسمـ  أنف قمٓم٤مءه: ح٤م رواه ُمرٍض ٓ يرضمئ سمرؤو ًمٙمؼٍم أ

 ڍ ڍ ڇ)  ٤ممم:ـــشمٕم  قًمف ــــــــــــىم أ ي٘مر  قمب٤مس

 وي٘مقل: , [184البقرة:سورة ](ڌ ڎڌ 

ة اًمٙمبػمة ٓ  » ًمٞمس٧م سمٛمٜمسقظم٦م هق اًمِمٞمخ اًمٙمبػم واعمرأ

) « يستٓمٞمٕم٤من أن يّمقُم٤م ومٚمٞمٓمٕمامن ُمٙم٤من يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜم٤م
2) . 

٤م همػم اًمٗم٘مػم ـمٕم٤مُمً  كٕمٓمأن يُ هل وـمري٘م٦م اإلـمٕم٤مم:  -38

يمٞمٚمق وٟمّمػ ٟمّمػ ص٤مع قمغم اعمِمٝمقر ) ُمٓمبقخ سمٛم٘مدار

ُم٤م  ٕمؾ ُمٕمفأن جُي  سمٕمْمٝمؿ ؾمتح٥ماو ،ُمـ ىمقت اًمبٚمد (٤مشم٘مريبً 

                                                           

 .(271/ 10موع فتاوى ابن عثيمٌن )( ىذا اختيار العالمة دمحم بن بن صاحل العثيمٌن, جم1)
 (.1797( رواه البخاري )4)
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٤م أن يّمٜمع ـمٕم٤مُمً  أو دضم٤مج وٟمحقه(، وًمفُمـ حلؿ ي١مدم سمف )

ع قمٚمٞمٝمؿ وضمب٤مت أو يقزِّ  ،٤م ويدقمق اعمس٤ميملم ًمتٜم٤موًمفُمٓمبقظًم 

 قمـ يمؾ يقم ُمسٙملم(.ضم٤مهزة )

أو  ،أو وؾمٓمف ،وجيقز شم٘مديؿ اإلـمٕم٤مم ذم أول اًمِمٝمر -39

 واؾمع. ذاه إُمر ذموسمٕمده 

٤م ذم ـمً وُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف ىمْم٤مء ُمـ رُمْم٤من ومل يٙمـ ُمٗمرِّ  -41

: ًمٕمدم اًمتٗمريطىمْم٤مئف ومال رء قمٚمٞمف
(1)

٤م ـمً يم٤من ُمٗمرِّ  أُم٤م إن، و

ًم٘مقل اسمـ  :٤مقمـ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً قمٜمف،  ؿَ ٕمِ ٓمْ ف أن يُ ًمقًمٞمِّ  ٥مَّ حِ اؾمتُ 

إذا ُمرض اًمرضمؾ ذم رُمْم٤من صمؿ ُم٤مت ومل  »: قمب٤مس 

إٓ إن يم٤من  (2) «...َيُّمْؿ: ُأـمٕمؿ قمٜمف ومل يٙمـ قمٚمٞمف ىمْم٤مء

يمام ذم شمتٛم٦م  اًمّمقم صقم ٟمذٍر ومٞمستح٥م ًمقًمٞمِّف أن يّمقم قمٜمف

وىمد  «وإن يم٤من قمٚمٞمف ٟمذر ىم٣م قمٜمف َوًمِٞم ُف ..» :إثر قمٜمف 

ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف »:  اًمٜمبل  ىمقل ♫اإلُم٤مم أمحد  َؾ مَحَ 

                                                           

 دركو ادلوت.بغًن عذر شرعي حىت ي( التفريط معناه: أن يؤخر القضاء 1)
 ( وصححو العالمة األلباين.4191( رواه أبو داود )4)
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«صٞم٤مم ص٤مم قمٜمف وًمّٞمف
(1)

يمام ٟم٘مٚمف أبق  قمغم صقم اًمٜمذر ظم٤مص٦م 

ذم ؾمٜمٜمف داود
(2)

. 

، ؾمٗمر، ُمرضٕمذر ذقمل)سموُمـ أومٓمر أول اًمٜمٝم٤مر  -41

ومال يٚمزُمف إُمس٤مك  أثٜم٤مئف( صمؿ زال ذًمؽ اًمٕمذر ذم ٟمٗم٤مس، طمٞمض

: ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ، سمخالف اًمّمبل إذا سمٚمغ ذم سم٘مٞم٦م يقُمف

يٛمسؽ وضمقسًم٤م وًمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم: أثٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر وم٢مٟمف 

ٕن وضمقب اًمّمقم يتبع اًمتٙمٚمٞمػ، ويمذا ُمـ أؾمٚمؿ ذم أثٜم٤مء 

قمٚمٞمف ذم ٚمٞمف: ًمقضمقب اًمّمقم اًمٜمٝم٤مر أُمسؽ وٓ ىمْم٤مء قم

 .(3)أثٜم٤مئف

 

 

                                                           

 (.1074( رواه البخاري )1)
 (: "من مات وعليو صيام صام عنو وليو"4199( سنن أيب داود حتت حديث رقم )4)
 (.10/79( ىذا اختيار العالمة دمحم بن صاحل العثيمٌن, جمموع فتاوى ابن عثيمٌن )2)
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سمٖمػم قمذر ذقمل ومٚمف طم٤مًمت٤منذم رُمْم٤من وُمـ أومٓمر  -42
(1)

: 

ستحؼ إومم: أن يٙمقن ذع ذم اًمّمقم صمؿ أومٓمر، ومٝمذا ي -

ودم٥م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م واًم٘مْم٤مء: ٕنف سمنموقمف ذم اًمّمقم صمؿ اإل

 ىمد أخزم ٟمٗمسف سمف ومّم٤مر ذم طم٘مف يم٤مًمٜمذر.

يٜمٗمٕمف ومٝمذا آصمؿ وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م وٓ  اًمث٤مٟمٞم٦م: أٓ يّمقم أصالً  -

ٌج ٕنف : وًمق ىم٣ماًم٘مْم٤مء  ًمٚمٕمب٤مدة قمـ وىمتٝم٤م سمٖمػم قمذر،  إظمرا

 .ومّم٤مرت اًمٕمب٤مدة ُمردودة ًمٗمقات ذط ُمـ ذوـمٝم٤م

 

│ 

                                                           

 (.7/277ة دمحم بن عثيمٌن يف الشرح ادلمتع )ىذا اختيار العالم( 1)
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 فصل

 كام الكفارٔيف ركر أح

٤مرة اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من قمغم اًمؽمشمٞم٥م قمتؼ رىمب٦م،  -43 ويمٗمَّ

وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، وم٢من مل يستٓمع وم٢مـمٕم٤مم 

ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ  هريرة  قأب ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤ًم: واًمدًمٞمؾ ُم٤م رواه 

إذ ضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  ضمٚمقس قمٜمد اًمٜمبل 

 ،« ُم٤م ًمؽ ؟ »ىم٤مل: !!، هٚمٙم٧م

 ،:  وىمٕم٧م قمغم اُمرأيت وأن٤م ص٤مئؿىم٤مل

 ،« هؾ دمد رىمب٦م شمٕمتُ٘مٝم٤م ؟ »: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ،ىم٤مل: ٓ

 ،«؟شمستٓمٞمع أن شمّمقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم  ومٝمؾ »ىم٤مل: 

 ،ىم٤مل: ٓ

 ،« ومٝمؾ دمد إـمٕم٤مَم ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤م ؟ »وم٘م٤مل: 

 ،ىم٤مل: ٓ



 

35 

سمَٕمَرق  ومبٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ ُأيَت اًمٜمبل  ىم٤مل: ومٛمٙم٨م اًمٜمبل 

 ،«أجـ اًمس٤مئؾ؟ »ىم٤مل:  -واًمَٕمَرق: اعمٙمتؾ  -ومٞمف متر 

 ،وم٘م٤مل: أن٤م

 ،« ظمذ هذا ، ومتّمّدق سمف »ىم٤مل: 

وم٘م٤مل اًمرضمؾ: أقمغم أوم٘مَر ُِمٜمِّل ي٤م رؾمقل اهلل؟! ومق اهلل ُم٤م سملم 

ٓسمتٞمٝم٤م
(1)

 ومْمحؽ اًمٜمبل ، سمٞم٧م أوم٘مر ُمـ أهؾ سمٞمتل ؾأه 

« أـمٕمٛمف أهٚمؽ »ىم٤مل:  طمتك سمدت أنٞم٤مسمف ، صمؿ
(2)

. 

٤مرةو -44  إٓ سمثالصم٦مُمـ أومٓمر سمجامع قمغم  ٓ دم٥م  اًمٙمٗمَّ

طوذ
(3)

: 

أن يٙمقن ممـ يٚمزُمف اًمّمقم، وم٢من يم٤من ممـ ٓ يٚمزُمف  إول: -

: ُمثؾ اًمّمٖمػم ومال رء قمٚمٞمف ًمٕمٚم٦م قمدم اًمتٙمٚمٞمػ اًمّمقم

                                                           

 أرض تعلوىا حجارة سوداء.( أي احلرة: 1)
 ( متفق عليو.4)
 ( بتصرف.199-7/200للعالمة دمحم بن عثيمٌن ) -( الشرح ادلمتع2)
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وقمـ اًمّمبل طمتك ...رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالث: »: ًم٘مقًمف

«َيتٚمؿ
(1)

. 

قمـ  ًمّمقمقضمقب اُمس٘مٌط ًم أٓ يٙمقن هٜم٤مك ؾمب٥ٌم اًمث٤مين:  -

 ريُض اعمأو  س٤مومرُ ضم٤مُمع اعمومٚمق  ،ُمثؾ اًمسٗمر أو اعمرض ػاعمٙمٚمَّ 

: ًمٕمدم وضمقب اًمّمقم ىمْم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم وم٘مط إٓ قمٚمٞمفٚمٞمس وم

ڄ ڃ ڃ   ﴿: ًم٘مقل اهلل   ذم طم٤مل اًمسٗمر أو اعمرض:

 [.184اًمب٘مرة: ]ؾمقرة  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

: ٕنف اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمص أن يٙمقن اجلامع ذم اًمٗمرجاًمث٤مًم٨م:  -

 إطمٙم٤مم.وهق اًمذي شمؽمشم٥م قمٚمٞمف 

قمغم اعمج٤مُمع ُمع اقمت٘م٤مد  اًمٙمٗم٤مرةسمقضمقب واجلٝمؾ  -45

ٓ يس٘مٓمٝم٤م، سمخالف اجلٝمؾ سمحرُم٦م اجلامع  طمرُم٦م اجلامع

: ٕن اًمتٙمٚمٞمػ يتبع ًمٚمّم٤مئؿ ذم هن٤مر رُمْم٤من وم٢مٟمف يس٘مٓمٝم٤م

 .اًمٕمٚمؿ

                                                           

 ( وصححو العالمة األلباين.4911( رواه ابن ماجو )1)
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ة يم٤مًمرضمؾ ذم وضمقب اًمٙمٗمَّ -46 ٤مرة إٓ أن شمٙمقن واعمرأ

 .٦مُمٙمره

٤مرة واطمدة ؾمقاء يمٗمَّ اجلامع ذم يقم واطمد ومٕمٚمٞمف  رَ وًمق يمرَّ -47

ر: ٕن صقُمف سمٓمؾ ر سمٕمد طمدوث اجلامع إول أم مل يٙمٗمَّ يمٗمَّ 

 سم٤مجلامع إول.

 

│ 
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 فصل

 ال ِفصذٍ يف ركر ما ِفصذ الصُم َما

 ُمٗمسدات اًمّمقم ىمسامن: -48

 .خمتٚمػ ومٞمف اًمث٤مين:      جمٛمع قمٚمٞمف. إول:

صم٦م: صمال رٌ ٓمِّ ٗمَ سم٠منف ُمُ  أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٠مُم٤م اًمذي أمجع قمٚمٞمف -49

 ا ا ذايمرً ( سمنمط أن يٙمقن قم٤مُمدً واجلامع، واًمنمب، إيمؾ)

 ٤م ومال رء قمٚمٞمف.٤م أو ٟم٤مؾمٞمً يم٤من ُمٙمرهً  ٢منوم ًمّمقُمف،

، وٟمحـ ؾمٜمذيمر إن ؿم٤مء اهلل ُم٤م وأُم٤م اعمختٚمػ ومٞمف ومٙمثػم -51

 .أو أنف ًمٞمس ُمٜمٝم٤م راتٓمِّ ٗمَ صح أنف ُمـ اعمُ 

 وهق ـمٚم٥م ظمروج اعمٜملِّ  : آؾمتٛمٜم٤مءراتٓمِّ ٗمَ ومٛمـ اعمُ  -51

يؽمك  »قمٛمقم احلدي٨م اًم٘مدد: ٞمٚم٦م: ًمدظمقًمف ذم سم٠مي وؾم

سمف وؿمٝمقشمف ُمـ أضمكم « ـمٕم٤مُمف وذا
(1)

داظمؾ ذم  آؾمتٛمٜم٤مءو 

٠منزل وم ه٤مؾ أهٚمف أو سم٤مذيمذًمؽ ُمـ ىمبَّ و، « وؿمٝمقشمف » :ىمقًمف

                                                           

 (.1801( رواه البخاري )1)
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ُم٤مء ـم٤مهر أبٞمض صمخلم  اعمٜملَّ قمغم اعمخت٤مر، و وم٘مد ومسد صقُمف

 .٤م سمٚمذة ويقضم٥م اًمٖمسؾخيرج دوم٘مً 

ؾمتٛمٜم٤مء أو اًمُ٘مبٚم٦م أو اعمب٤مذة سم٤مٓ ظمروج اعمذيِّ أُم٤م و -52

ؾم٤مئؾ  ، وهقرٖمػم ُمٗمسد ًمٚمّمقم: ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم أنف ُمٗمٓمِّ وم

اعمداقمب٦م وٓ َيس  ر سم٤مجلامع أوٙمَّ ٗمأبٞمض رىمٞمؼ خيرج قمٜمد اًمت

 .وهق ٟمجس ويبٓمؾ اًمقضقء هم٤مًمًب٤م سمخروضمف

 قمـ سم٤مٓطمتالم همػم ُمٗمسد ًمٚمّمقم: ٕنف وظمروج اعمٜملِّ  -53

 .دٕمٛم  شمهمػم 

اًمدم شم٘مقم ُم٘م٤مم إيمؾ واًمنمب  وإض٤موم٦مي٦م ذِّ واإلسمر اعمٖم -54

رة، وُيٚمحؼ اًمدظم٤من سم٤مًمنمب: ٕن ذب يمؾ رء ومٝمل ُمٗمٓمِّ 

سمحسبف، ويمؾ ُم٤م دظمؾ إمم ُمٕمدشمف ُمـ ـمريؼ إنػ يٕمتؼم 

 ا: ٕنف ُمٜمٗمٌذ هل٤م.رً ُمٗمٓمِّ 

 ًملمقاإلسمر اًمٕمالضمٞم٦م ُمثؾ اإلٟمس ـ ذًمؽويستثٜمك ُم -55

سمً  ٤م: ٕهن٤م ًمٞمس٧م ـمٕم٤مُمً وٟمحقه٤م ومٝمل  ُمٕمٜم٤ممه٤م ٤م وٓ ذموٓ ذا
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)اًمتح٤مُمٞمؾ اًمتل شمقضع ذم  رة، واحل٘مـ اًمنمضمٞم٦مهمػم ُمٗمٓمِّ 

ر قمغم ، وسمخ٤مخ اًمرسمق همػم ُمٗمٓمِّ ، وىمٓمرة اًمٕملماًمدسمر( يمذًمؽ

اًمّمحٞمح: ٕن دظمقًمف إمم اعمٕمدة همػم ُم٘مٓمقع سمف
(1)

. 

٘مقل اًمٜمبل )اًمؽمضمٞمع( ًم ارات: اًم٘ملء قمٛمدً ٓمِّ ٗمَ وُمـ اعمُ  -56

: «  ا اؾمت٘م٤مء قمٛمدً  ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء، وُمـ اًم٘ملءُمـ ذرقمف

« ومٚمٞم٘مض
(2)

د اًم٘ملء ؾمقاء شمٕمٛمَّ  :أي « اؾمت٘م٤مء »وُمٕمٜمك  ،

، ومّمقُمف يم٤من سم٤مًمٜمٔمر أو اًمِمؿ أو همػمه، وأُم٤م ُمـ همٚمبف اًم٘ملء

ُمـ ذرقمف اًم٘ملء ومال رء »: ٓ رء قمٚمٞمف ًم٘مقًمف و صحٞمح

 أي: همٚمبف. « قمفذر »، وُمٕمٜمك «...قمٚمٞمف

 أومٓمر »: ٘مقل اًمٜمبل ًم وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م وُمٜمٝم٤م احلج٤مُم٦م -57

« احل٤مضمؿ واعمحجقم
(3)

، 

                                                           

 (.787- 1/781عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين ) للدكتور -شرح عمدة الفقو( 1)
 (.029( وصححو العالمة األلباين يف إرواء الغليل )4289( رواه أبو داود )4)
 (.021( وصححو العالمة األلباين يف إرواء الغليل )4276( رواه أبو داود )2)
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هتذي٥م  فا ذم يمت٤مسما ُم١مزرً وٟمٍم اسمـ اًم٘مٞمؿ هذا اًم٘مقل ٟمًٍم 

اًمسٜمـ ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿم٤مء
(1)

. 

٤م هً رَ ٙمْ ٤م أو ُمُ اًمس٤مسم٘م٦م ٟم٤مؾمٞمً  راِت ٓمِّ ٗمَ ٤م ُمـ اعمُ وُمـ ومٕمؾ ؿمٞمئً  -58

أُمتل  ـقم إن اهلل وضع »: ٘مقل اًمٜمبل ومال يٗمسد صقُمف: ًم

« اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من وُم٤م اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف
(2)

ق ُمـ حم٤مؾمـ وه 

 ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ.

أو همب٤مٌر أو شمٓم٤مير ـمحلٌم إمم طمٚم٘مف مل  طمنمةٌ  ٧موًمق دظمٚم -59

د ًمذًمؽ، ويمذا ُمـ متْمٛمض أو يٗمسد صقُمف: ًمٕمدم اًمتٕمٛم  

اؾمتٜمِمؼ ومدظمؾ إمم ضمقومف رء ُمـ اح٤مء سمٖمػم اظمتٞم٤مره ومال 

 رء قمٚمٞمف.

 وٓ يٗمٓمر ُمـ سمٚمع ري٘مف وًمق يم٤من ومٞمف ـمٕمؿ اًمسقاك -61

خ٤مُم٦م ويمذا ٓ يٗمٓمر إذا سمٚمع اًمٜم   اشمف،سمنمط أن خيٚمق ُمـ ؿمٕمػم

 ٤م أومْمؾ ظمِمٞم٦م اًمرضر.إظمراضمٝموإن يم٤من 

                                                           

 (.2/412( هتذيب السنن )1)
 (.84باين يف إرواء الغليل )( وصححو العالمة األل4917( رواه ابن ماجو )4)
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وجيقز ذوق اًمٓمٕم٤مم حل٤مضم٦م ُمع قمدم اًمبٚمع، ويمذًمؽ  -61

مل  اؾمتخدام ُمٕمجقن إؾمٜم٤من وُمرـم٥م اًمِمٗمتلم ضم٤مئز ُم٤م

 يبٚمٕمف.

، ٤معمجوٓ طمرج ذم اًم٘مبٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ سمنمط أٓ شم١مدي إمم  -62

 أو إٟمزال.

 تهبًّا  مًمٕ

ف أنف مل يٓمٚمع ذم ـمٚمقع اًمٗمجر أو همٚم٥م قمغم فمٜمِّ  ُمـ ؿمؽ -63

ومال رء قمٚمٞمف: ٕن إصؾ  فوم٠ميمؾ أو ذب صمؿ شمبلم ًمف ظمالوم

 سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ.

وُمـ ؿمؽ ذم همروب اًمِمٛمس ومال جيقز ًمف اًمٗمٓمر طمتك  -64

ُمـ أيمؾ ئمـ أن  وأُم٤ميتٞم٘مـ همروهب٤م: ٕن إصؾ سم٘م٤مء اًمٜمٝم٤مر، 

 مل شمٖمربشمبلم ًمف أهن٤م واًمِمٛمس ىمد همرسم٧م سمسب٥م همٞمؿ وٟمحقه 

.وم٢مٟمف يٛمسؽ وصٞم٤مُمف صحٞمح
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 فصل

 يف صّام التطُع

أن ذع ًمٜم٤م ُمـ ضمٜمس ُم٤م ومرض  ُمـ طمٙمٛم٦م اهلل  -65

ُؾ اًمٜم٘مص اًمقاىمع ذم اًمٗمرائض، يمام ىم٤مل اًمٜمبل  قمٚمٞمٜم٤م ٟمقاومؾ شُمَٙمٛمِّ

 :«  :إن أول ُم٤م َي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ أقمامهلؿ

: -أقمٚمؿوهق -ي٘مقل رسمٜم٤م ضمؾ وقمز عمالئٙمتف-ىم٤مل: -اًمّمالُة:

ٟم٘مّمٝم٤م؟ وم٢من يم٤مٟم٧م شم٤مُم٦م:  اٟمٔمروا ذم صالة قمبدي: أمتّٝم٤م أم

٤م: ىم٤مل:اٟمٔمروا هؾ تَِب٧ْم ًمف شم٤مُم٦ًم، وإن يم٤من اٟمت٘مص ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئً يمُ 

ًمٕمبدي ُمـ شمٓمقع؟! وم٢من يم٤من ًمف شمٓمقع: ىم٤مل: أمتقا ًمٕمبدي 

« ٙمؿًمُمـ شمٓمققمف، صمؿ شُم١ْمظَمذ إقمامل قمغم ذ ومريْمتف
(1)

. 

اعمٓمٚمؼ قمغم  ٧م اًمٜمٞم٦م ًمّمقم اًمٜمٗمؾٞموٓ يِمؽمط شمبٞم -66

 سمنمط أٓ ي٠ميت ىمبٚمٝم٤م سمٛمٗمٓمر، ٞمّمح سمٜمٞم٦م ُمـ اًمٜمٝم٤مروم، اعمخت٤مر

ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل  ▲يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ًمٗمٕمٚمف 

                                                           

 (.819( وصححو العالمة األلباين يف صحيح سنن أيب داود )871( رواه أبو داود )1)
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  َّىمٚمٜم٤م:  وم٢مذا .« هؾ قمٜمديمؿ ـمٕم٤مم؟ »ىم٤مل:  ،إذا دظمؾ قمكم

« إين ص٤مئؿ » :ىم٤مل ٓ، 
(1)

. 

إٟمام »: وأضمره يبدأ ُمـ ُمٜمِم٠م اًمٜمٞم٦م: ًم٘مقل اًمٜمبل  -67

«...ًمين٤متإقمامل سم٤م
(2)

. 

وأُم٤م اًمٜمٗمؾ اعم٘مٞمد يمّمقم )آصمٜملم واخلٛمٞمس، وأج٤مم  -68

اًمبٞمض، وصقم يقم قمرومف، وقم٤مؿمقراء( ومٞمِمؽمط ًمف شمبٞمٞم٧م 

 اًمٜمٞم٦م.  

وجيقز ًمٚمّم٤مئؿ اعمتٓمقع أن ي٘مٓمع صٞم٤مُمف ُمتك ؿم٤مء،  -69

اًمّم٤مئؿ  »: سمٕمذر أو سمٖمػم قمذر وٓ رء قمٚمٞمف: ًم٘مقًمف 

« أومٓمراعمتٓمقع أُمػم ٟمٗمسف إن ؿم٤مء ص٤مم وإن ؿم٤مء 
(3)

وإمت٤مُمف 

 أومْمؾ.

                                                           

صححو العالمة  األلباين يف صحيح سنن أيب داود ( و 4177( رواه أبو داود )1)
(4110.) 
 (.1( رواه البخاري )4)
 (.2871اجلامع ) ( وصححو العالمة  األلباين يف صحيح624( رواه الرتمذي )2)
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وم٤مئدة: هذا احلٙمؿ جيري قمغم مجٞمع اًمٜمقاومؾ ومٞمجقز  -71

ًمإلٟمس٤من ىمٓمٕمٝم٤م ُمتك ؿم٤مء وٓ رء قمٚمٞمف إٓ احل٩م واًمٕمٛمرة 

: ًمنموع ومٞمٝمام وًمق ومسدا ًم٘مقل اهلل ومٞمج٥م إمت٤مُمٝمام سم٤م

 .[196ؾمقرة اًمب٘مرة: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

ة شمٓمققًم٤م إٓ سم٢مذن زوضمٝم٤م إن يم٤من  -71 وٓ شمّمقم اعمرأ

ٓ شمّمقم اعمرأة وسمٕمٚمٝم٤م ؿم٤مهد إٓ  »: رًضا ًم٘مقًمف طم٤م

«سم٢مذٟمف
(1)

. 

                                                           

 (.7104( رواه البخاري )1)
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 فصل

 يف ركر أنُاع صّام التطُع

ًمٕمبد  : ًم٘مقل اًمٜمبل وأومْمؾ اًمّمٞم٤مم صٞم٤مم داود  -72

صؿ يقًُم٤م، وأومٓمر يقًُم٤م، ومذًمؽ صٞم٤مم  »: اهلل سمـ قمٛمرو 

« وهق أومْمؾ اًمّمٞم٤مم،  داود
(1)

. 

م: وأومْمؾ اًمّمٞم٤مم سمٕمد رُمْم٤من صٞم٤مم ؿمٝمر ا -73 هلل اعمحرَّ

أومْمؾ اًمّمٞم٤مم سمٕمد رُمْم٤من ، ؿمٝمر اهلل  »: ًم٘مقل اًمٜمبل 

« اعمحرم
(2)

. 

وُمـ أتَْبَع رُمْم٤من سمس٧ٍم ُمـ ؿمقال ومٝمق يمّمٞم٤مم اًمدهر  -74

٤م ُمـ ؿمقال ، ُمـ ص٤مم رُمْم٤من صمؿ أتبٕمف ؾمتً  »: ًم٘مقل اًمٜمبل 

« يم٤من يمّمٞم٤مم اًمدهر
(3)

وٓ َيّمؾ هذا اًمٗمْمؾ قمغم اعمخت٤مر  ،

إٓ عمـ أتؿَّ صٞم٤مم رُمْم٤من يم٤مُماًل صمؿَّ أتبٕمف سمس٧ٍم ُمـ ؿمقال، 

                                                           

 (.1067رواه البخاري )( 1)
 (.4647( رواه مسلم )4)
 (.4648( رواه مسلم )2)
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ومٛمـ يم٤من قمٚمٞمف ىمْم٤مء ومٚمٞمبدأ سمف ىمبؾ صٞم٤مم اًمس٧م طمتك َيّْمُدَق 

قمٚمٞمف أنف ص٤مم رُمْم٤من وأتبٕمف سمس٧م ُمـ ؿمقال
(1)

. 

ؿمٕمب٤من سملم  »: ويستح٥م صقم ؿمٕمب٤من ًم٘مقل اًمٜمبل  -75

ٜمف شمرومع ومٞمف أقمامل اًمٕمب٤مد، رضم٥م ورُمْم٤من يٖمٗمؾ اًمٜم٤مس قم

« يرومع قمٛمكم إٓ وأن٤م ص٤مئؿ وم٠مطم٥م أن ٓ
(2)

. 

ر  -وهق اًمت٤مؾمع ُمـ ذي احلج٦م  -وصٞم٤مم يقم قمروم٦م -76 يٙمٗمِّ

وهق  -ؾمٜم٦م ُم٤مضٞم٦م وؾمٜم٦م ُمست٘مبٚم٦م، وصٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراء

ر ؾمٜم٦م ُم٤مضٞم٦م: ًم٘مقل اًمٜمبل  -اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحرم : يٙمٗمِّ

ر اًمسٜم٦م اًمتل صٞم٤مم يقم قمروم٦م، أطمتس٥م قمغم اهلل أن يٙمٗمِّ »

ىمبٚمف، واًمسٜم٦م اًمتل سمٕمده، وصٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراء، أطمتس٥م قمغم 

« ر اًمسٜم٦م اًمتل ىمبٚمفاهلل أن يٙمٗمِّ 
(3)

. 

                                                           

 (.7/177( ىذا الذي رجحو العالمة دمحم بن عثيمٌن يف الشرح ادلمتع )1)
 (.1808( وحسنو العالمة األلباين يف الصحيحة )4276( رواه النسائي )4)
 (.4617)( رواه مسلم 2)
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ٓ يستح٥م ًمٚمح٤مج صقم يقم قمرومف: اىمتداء سم٤مًمٜمبل  شمٜمبٞمف: -77

  أن ٟم٤مؾم٤م  »: ▲ أم اًمٗمْمؾ سمٜم٧م احل٤مرثيمام ذم طمدي٨م

ق ه :وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ،   مت٤مروا قمٜمده٤م يقم قمروم٦م ذم صقم اًمٜمبل

 .ص٤مئؿ

وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف سم٘مدح ًمبـ وهق  ،ًمٞمس سمّم٤مئؿ :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

« واىمػ قمغم سمٕمػمه ومنمسمف
(1)

، وهق أنٗمع ًمٚمح٤مج طمتك ٓ 

 يٗمؽم قمـ اًمدقم٤مء ظمّمقًص٤م ىمبٞمؾ اعمٖمرب.

ويستح٥م صٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس ًمثبقت ذًمؽ ُمـ  -78

يم٤من  أن اًمٜمبل  »: ▲يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ومٕمٚمف 

« يتحرى صٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس
(2)

. 

صٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر وهل يمّمٞم٤مم  ويتسح٥م -79

صقم صمالصم٦م أج٤مم صقم ...»: اًمدهر ذم إضمر: ًم٘مقل اًمٜمبل 

                                                           

 (.1088( رواه البخاري )1)
 (.1806( وصححو العالمة األلباين يف صحيح اجلامع )617( رواه الرتمذي )4)
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«...اًمدهر يمٚمف
(1)

، وًمف صقُمٝم٤م ذم سمداي٦م اًمِمٝمر أو وؾمٓمف أو 

ؾ أن يّمقُمٝم٤م ذم أج٤مم اًمبٞمض: ًم٘مقل اًمٜمبل  : هن٤ميتف، ويٗمْمَّ

ّمؿ صمالث قمنمة ي٤م أب٤م ذر إذا صٛم٧م ُمـ اًمِمٝمر صمالصم٦م أج٤مم وم»

«وأرسمع قمنمة ومخس قمنمة
(2)

، وؾمٛمٞم٧ْم أج٤مم اًمبٞمض هبذا 

آؾمؿ: ًمبٞمْم٤مض ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٛمر
(3)

. 

ويستح٥م صٞم٤مم اًمتسع إول ُمـ ذي احلج٦م: ٕهن٤م  -81

ُم٤م اًمٕمٛمؾ  »: أومْمؾ أج٤مم اًمسٜم٦م قمغم اإلـمالق ًم٘مقل اًمٜمبل 

  « ذم هذه ٝم٤مذم أج٤مم اًمٕمنم أومْمؾ ُمٜم

 ؟!وٓ اجلٝم٤مد :ىم٤مًمقا 

إٓ رضمؾ ظمرج خي٤مـمر سمٜمٗمسف وُم٤مًمف ومٚمؿ  ،وٓ اجلٝم٤مد » :ىم٤مل

«يرضمع سمٌمء
(4)

يمام ذم احلدي٨م اًمذي  ، وىمد ص٤مُمٝم٤م اًمٜمبل 

                                                           

 (.1060)( رواه البخاري 1)
 (.016( وصححو العالمة األلباين يف إرواء الغليل )671( رواه الرتمذي )4)
 (.1/708للدكتور عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين ) -شرح عمدة الفقو(2)
 (.070( رواه البخاري )1)
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يم٤من » ىم٤مًم٧م: قمـ سمٕمض أزواج اًمٜمبل أظمرضمف أبق داود 

يّمقم شمسع ذي احلج٦م، ويقم   رؾمقل اهلل

«...قم٤مؿمقراء
(1)

. 

│ 

                                                           

( وصححو العالمة  األلباين يف صحيح سنن أيب داود 4126( رواه أبو داود )1)
(4197.) 
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 فصل

يف ركر األِام اليت َرد الهًْ عو صُمًا
(1)

 

قم يقُمل اًمٕمٞمد إمج٤مقًم٤م: حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد َيرم ص -81

هنك قمـ صقم يقُملم: يقم  أن رؾمقل اهلل  »:اخلدري 

«اًمٗمٓمر ويقم إضحك
(2)

. 

وٓ جيقز صقم أج٤مم اًمتنميؼ، وهل: احل٤مدي قمنم، -82

واًمث٤مين قمنم، واًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ذي احلج٦م إٓ ًمٚمٛمحرم 

)اعمتٛمتع واًم٘م٤مرن( اًمذي ٓ جيد اهلدي: حلدي٨م  اسمـ قمٛمر 

: «  ـَ إٓ عمـ مل جيد ْص أج٤مم اًمتنميؼ أن ُيَّمْٛم مل ُيَرظمَّ

« اهلدي
(3)

. 

يمام شم٘مدم ذيمره ذم اعمس٠مخ٦م وٓ جيقز صقم يقم اًمِمؽ  -83

 (.14رىمؿ )

                                                           

 (.04للشيخ وضاح الشعيب )ص -( غالب ىذا الفصل مستفاد من كتاب كشف اللثام 1)
 (.1106( رواه البخاري )4)
 (.1006( رواه البخاري )2)
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م رُمْم٤من سمّمقم يقم وٓ يقُملم سمٜمٞم٦م وٓ جيقز شم٘مد   -84

 (.15يمام شم٘مدم ذيمره ذم اعمس٠مخ٦م رىمؿ ) آطمتٞم٤مط
 

)صٞم٤مم اًمدهر( ًم٘مقل وٓ جيقز رسد اًمّمقم سمال ىمٓمع  -85

« ٓ ص٤مم ُمـ ص٤مم إبد ُمرشملم »: اًمٜمبل 
(1)

 ، 

«...ؿُمـ ص٤مم اًمدهر: ضٞمِّ٘م٧م قمٚمٞمف ضمٝمٜمَّ »وىمقًمف: 
(2)

. 

 

: وٓ جيقز إومراد يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمّمقم  ًم٘مقل اًمٜمبل  -86

َـّ » ٤م ىمبٚمف ، أو أطمديمؿ يقم اجلٛمٕم٦م إٓ يقُمً  ٓ يّمقُم

«سمٕمده
(3)

. 

 

 

                                                           

 (.1066( رواه البخاري )1)
( وصححو العالمة األلباين يف الصحيحة 1/469( رواه الطيالسي يف مسنده )4)
 (.1087( رواه البخاري )2)
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همػم اًمّمٞم٤مم اًمقاضم٥م  ويٙمره إومراد صقم يقم اًمسب٧م ذم -87

ٓ شمّمقُمقا يقم اًمسب٧م إٓ ومٞمام اومؽمض  »:ًم٘مقل اًمٜمبل 

«...قمٚمٞمٙمؿ
(1()2)

. 

ويٙمره اًمّمـــــقم ًمٚمٛمســــــ٤مومر إذا يم٤من يْمٕمٗمف يمـــــــام شم٘مدم  -88

 (.31ذيمــــــره ذم اعمســــ٠مخ٦م رىمؿ )

ة شمٓمققًم٤م إٓ سم٢مذن زوضمٝم٤م إن يم٤من  -89 وٓ شمّمقم اعمرأ

 (.71ه ذم اعمس٠مخ٦م رىمؿ )طم٤مرًضا يمام شم٘مدم ذيمر

                                                           

 (.079( وصححو العالمة األلباين يف إرواء الغليل )4141( رواه أبو داود )1)
( ويستثىن ما لو صادف صوم يوم السبت األايم الفاضلة مثل صوم عرفة أو عاشوراء فال 4)

 (.267وىو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابو "اقتضاء الصراط ادلستقيم" )صه, يكر 
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 فصل

 يف ركر أحكام صذةٕ الفطر ) زكأ الفطر (

ـمٝمرة  »زيم٤مة اًمٗمٓمر ُمـ رُمْم٤من  ذع ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  -91

«ًمٚمّم٤مئؿ ُمـ اًمٚمٖمق واًمروم٨م وـُمْٕمَٛم٦ًم ًمٚمٛمس٤ميملم 
(1)

ٕن : 

اًمٕمٛمؾ ٓسمد أن يٕمؽميف سمٕمض اًمٜم٘مص وًمق يم٤من اعمسٚمؿ طمريًّم٤م 

ومرض زيم٤مة اًمٗمٓمر  قمغم إمت٤مُمف، وم٤مىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اًمب٤مري 

 ؾمًدا ًمذًمؽ اًمٜم٘مص.

ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمسٚمؿ جيد ُم٤م َيْٗمُْمُؾ قمـ ىمقشمِِف  وهل -91

: ¶وىمقِت قمٞم٤مًمِف يقم اًمٕمٞمد وًمٞمٚمتف: ًم٘مقل اسمـ قمٛمر 

زيم٤مة اًمٗمٓمر...قمغم اًمٕمبد واحلر،  ومرض رؾمقل اّلّل »

«...لمُمـ اعمسٚمٛمٖمػم واًمٙمبػم واًمذيمر وإنثك، واًمّم
(2)

 ,

ىمقشمف وىمقت قمٞم٤مًمف ومال رء قمٚمٞمف  وُمـ ٓ جيد ُم٤م يٗمْمؾ قمـ

                                                           

 ( وحسنو العالمة األلباين.1846( رواه ابن ماجو )1)
 (.1792( رواه البخاري )4)
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اًمب٘مرة : ] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ): ًم٘مقل اهلل 

286.] 

ـ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف  وهل -92 شمٚمزم رب إرسة قمـ ٟمٗمسف وقمٛمَّ

: ¶اسمـ قمٛمر  ُمـ اعمسٚمٛملم يم٤مًمزوضم٦م واًمقًمد: حلــدي٨م

سمّمدىم٦م اًمٗمٓمر قمـ اًمّمٖمػم واًمٙمبػم واحلر  أُمر رؾمقل اّلّل »

« واًمٕمبد ممـ متقٟمقن
(1)

. 

قمـ ٟمٗمسف ومال  ومرد ُمـ أومراد إرسةأظمرج يمؾ  وإن -93

 سم٠مس.

٤مئؼ ظمراضمٝم٤م قمـ اخل٤مدُم٦م واًمسإوٓ شمٚمزم رب إرسة  -94

 ،ٓ يدظمؾ ذم ُم١مٟم٦م رب إرسةإضمػم : ٕن وسم٘مٞم٦م إضمراء

ومال سم٠مس  أضمرائٝمؿ وًمٙمـ إذا أظمرج أهؾ اًمبٞم٧م اًمزيم٤مة قمـ

ؿ اؾمتئذاهن ُمعسمذًمؽ 
(2)

 . 

                                                           

 (.827( حسنو العالمة األلباين يف اإلرواء )4968رواه الدارقطين )( 1)
 (.18/472لعثيمٌن, جمموع فتاوى ابن عثيمٌن )( ىذا اختيار العالمة دمحم بن صاحل ا4)
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ح٤م صمب٧م قمـ  :حب٤مسًم٤مؾمتذم سمٓمـ أُمف ا ٜملموخُترج قمـ اجل -95

يم٤من يٕمجبٝمؿ أن  »: أن اًمّمح٤مسم٦م  ىمالسم٦م اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ أيب

يٕمٓمقا زيم٤مة اًمٗمٓمر قمـ اًمّمٖمػم واًمٙمبػم طمتك قمغم احلبؾ ذم 

« أُمف سمٓمـ
(1)

. 

ُمـ اعمٙمٞمالت  قٟمف٤م ي٘مت٤مشمممأهؾ اًمبٚمد،  ـمٕم٤مموخُتَْرُج ُمـ  -96

هؿ أو همػمه٤م مم٤م يٕمد ىمقشًم٤م قمٜمد أو أرزٍ  أو سمرٍ  مترٍ  وهمػمه٤م ُمـ

صــــــــ٤مع واطمـــــــد قمـــــــ يمــــــؾ ؿمخـــص، واًمّمــــــ٤مع أرسمــٕمـــ٦م  دارــــــــسمٛم٘م

واعمُد طمْٗمٜم٦ُم اًمٞمديـ اعمٕمتدًمتلم اعمٛمتٚمئتلم أُمداد،
(2)

. 

أن اًمّم٤مع ٓ يٛمٙمـ أن ُيْٕمَدَل سم٤مًمقزن:  :وهٜم٤م شمٜمبٞمف ُمٝمؿ -97

ٕن اًمّم٤مع خيتٚمػ وزٟمف سم٤مظمتالف ُم٤م يقضع ومٞمف، ومّم٤مع 

خيتٚمػ وزٟمف قمـ ص٤مع اًمتٛمر، سمؾ ص٤مع إرز ٟمٗمسف إرز 

وىمد وىمٗم٧م قمغم شمٜمقع اًمّم٤مع ذم  خيتٚمػ سم٤مظمتالف ٟمققمٞمتف،

 وإًمٞمؽ سمٕمض إُمثٚم٦م : هذه إصٜم٤مف قمـ سمٕمْمٝمؿ،

                                                           

 (.2/210( رواه عبدالرزاق يف ادلصنف )1)
 (.11/499( راجع جمموع فتاوى العالمة عبدالعزيز بن ابز )4)
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 يمجؿ12921=       همػم ُمٙمٜمقزمتر)ظمالص( * ص٤مع 

 يمجؿ 22672=       ُمٙمٜمقز      * ص٤مع متر ) ظمالص(

 يمجؿ 22511=     ُمٙمٜمقز        * ص٤مع متر ) ؾمٙمري(

 يمجؿ 12851=      همػم ُمٙمٜمقز  * ص٤مع متر )ؾمٙمري(

 يمجؿ 22491=                             * ص٤مع أرز سمِم٤مور

 يمجؿ 22731=                          * ص٤مع أرز ُمٍمي 

أهؾ  قمٜمد مج٤مهػم ظمراضمٝم٤م ٟم٘مًدا قمغم اعمخت٤مرإوٓ جيقز  -98

وأصح٤مسمف ًمٜمبل يمام أظمرضمٝم٤م ا سمؾ خترج ـمٕم٤مُم٤ماًمٕمٚمؿ، 
(1)

 . 

: ًم٘مقل اًمٜمبل  :ىمبؾ صالة اًمٕمٞمد ووىمتٝم٤م اًمقاضم٥م -99

 ه٤ماوُمـ أد ،ومٛمـ  أداه٤م ىمبؾ اًمّمالة ومٝمل زيم٤مة ُم٘مبقًم٦م...»

« سمٕمد اًمّمالة ومٝمل صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٤مت
(2)

وجيقز شم٘مديٛمٝم٤م  ,

(3)سمٞمقم أو يقُملم عمـ دُمَْٛمُع قمٜمّده ًمٗمٕمؾ اسمـ قمٛمر 
. 

                                                           

 (.11/412( ىذا اختيار العالمة عبدالعزيز بن ابز, جمموع فتاوى ابن ابز )1)
 ( وحسنو العالمة األلباين.1846( رواه ابن ماجو )4)
 (.1711( رواه البخاري )2)
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راء واعمس٤ميملم حلدي٨م اسمـ اًمٗم٘م ُمـوشمٕمٓمك عمستح٘مٞمٝم٤م  -111

«...وـمٕمٛم٦م ًمٚمٛمس٤ميملم...»قمب٤مس اًمس٤مسمؼ 
(1)

. 

 وُمـ اخلٓم٠م دومٕمٝم٤م ًمٖمػم اًمٗم٘مراء واعمس٤ميملم يمام ضمرْت  -111

وأئٛم٦م  قمٓم٤مئٝم٤م ًمألىم٤مرب واجلػمانإسمف قم٤مدة سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ 

 اعمس٤مضمد واعم١مذٟملم ممـ ًمٞمسقا سمٗم٘مراء وٓ ُمس٤ميملم.

وقمدم  ،زيملواًمسٜم٦م شمقزيٕمٝم٤م سملم اًمٗم٘مراء ذم سمٚمد اعم -112

وؾمد طم٤مضمتٝمؿ ،همٜم٤مء وم٘مراء سمٚمدهٟم٘مٚمٝم٤م إمم سمٚمد آظمر: إل
(2)

وٓ ، 

طمرج ُمـ ٟم٘مٚمٝم٤م إمم سمٚمد آظمر قمغم اعمخت٤مر ٓؾمٞمام إذا دقم٧م 

 ُمٜمع٦م: ٕن إصؾ اجلقاز ومل يثب٧م دًمٞمؾ رصيح ذم احل٤مضم

 .ٟم٘مٚمٝم٤م

 

 

 

                                                           

 ( وحسنو العالمة األلباين.1846( رواه ابن ماجو )1)
 (.11/412( ىذا اختيار العالمة عبدالعزيز بن ابز يف الفتاوى )4)
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 اخلامتٕ

زم أن أمجٕمف ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سم٤مب هذا ُم٤م يرس اهلل 

أن جيٕمؾ قمٛمكم  ر وأؾم٠مل اعمقمم اًمّمٞم٤مم وصدىم٦م اًمٗمٓم

 وؾمبب٤م ًمٚمٗمقز ًمديف سمجٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ،

 واحلٛمد هلل  رب اًمٕم٤معملم.

│



 

 اًمٗمٝمرس

 5............................ُم٘مدُم٦م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر قمزيز سمـ ومرطم٤من اًمٕمٜمزي

 11-6...................................................................اعم٘مدُم٦م

 6...................................................احلٙمٛم٦م ُمـ شمٕمدد اًمٕمب٤مدات..

 7...............ض٤موم٦م اًمرب شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اًمّمقم ًمف دون ؾم٤مئر اًمٕمب٤مدات.....رس إ

 7...............................٤من.............................ومْمؾ ؿمٝمر رُمْم

 8.......ذوط ىمبقل إقمامل قمٜمد اهلل ...........................................

 11-8.............. وُمتك يٙمقن ومرض يمٗم٤مي٦م..ُمتك يٙمقن ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومرض قملم

 شمٜمبٞمف: ؾمتٙمقن اإلطم٤مٓت قمغم رىمؿ اعمس٠مخ٦م وًمٞمس اًمّمٗمح٦م

 1.......ؾمب٥م شمسٛمٞم٦م رُمْم٤من هبذا آؾمؿ ........................................

 1..........احلٙمٛم٦م ُمـ اًمّمقم...................................................

 ..................................2ك ومرض رُمْم٤من ويمؿ رُمْم٤من ص٤مم اًمٜمبل ُمت

 4.......شمٕمريػ اًمّمقم ًمٖم٦م......................................................

 8. .....شمٕمريػ اًمّمقم ذقًم٤م ُمع اًمنمح .........................................

 9. .......ٗمجر اًمٙم٤مذب.............................اًمٗمرق سملم اًمٗمجر اًمّم٤مدق واًم

 5........ذوط اًمّمقم.........................................................

 6........طمٙمؿ صقم اًمٙم٤مومر.....................................................

 7............................ٓ جي٥م قمغم اًمّمبل وٓ اعمجٜمقن اًمّمقم............

 7.. ......................................................طمٙمؿ صقم اًمّمبل....

 8......................................اًمٕم٤مضمز...............ٓ جي٥م اًمّمقم قمغم 



 

 9.........ٓ جي٥م قمغم اعمس٤مومر اًمّمقم طم٤مل ؾمٗمره.................................

 11. ..............................سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمح٤مئض واًمٜمٗمس٤مء........طمٙمؿ صقم 

 11.......دمزئ ٟمٞم٦م واطمدة ذم سمداي٦م اًمِمٝمر ُم٤م مل َيّمؾ اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمتت٤مسمع............

 12.......ـمرق إصمب٤مت دظمقل اًمِمٝمر وظمروضمف ...................................

 13. .....قل اًمِمٝمر رؤي٦م واطمد سمخالف اخلروج يِمؽمط ًمف  اصمٜم٤من.....جيزئ ذم دظم

 14. ........................................طمرُم٦م صقم يقم اًمِمؽ..............

 15 ..................أو يقُملم سمٜمٞم٦م آطمتٞم٤مط......طمرُم٦م شم٘مدم رُمْم٤من سمّمقم يقم 

 16. ..............ردت ؿمٝم٤مدشمف..طمٙمؿ ُمـ رآى  هالل رُمْم٤من أو ؿمقال وطمده و

 17. ..................................................ُم٘مدار اًمِمٝمقر اًمٕمرسمٞم٦م.....

 18. ..........اًمٗمٚمٙمٞم٦م ذم دظمقل وظمروج اًمِمٝمر... ٓ جيقز آقمتامد قمغم احلس٤مسم٤مت

 19 .............................................اظمتالف واشمٗم٤مق اعمٓم٤مًمع........

 ومّمؾ ذم ذيمر آداب رُمْم٤من

 21... ..............................اًمسحقر.........................اؾمتحب٤مب 

 21. ...................................................اًمسحقر.......... شم٠مظمػم

 22. ..........................................ًمسحقر سم٤مًمتٛمر...................ا

 23. ...............................................اًمٙمػ قمـ اًمٚمٖمق واًمروم٨م....

 24. .......................ًمٕمٛمؾ سمف.......................اضمتٜم٤مب ىمقل اًمزور وا

 25 ..............................اًم٘مرآن.........................اجلقد وُمدارؾم٦م 

 26...... .............................ٓمر.............................شمٕمجٞمؾ اًمٗم

 27. .......................................غم اًمدقم٤مء..................رص قماحل



 

 28 .............................................اإلومٓم٤مر قمغم ُم٤م يتٞمرس...........

 29 ............................٤مر سمـ)ذه٥م اًمٔمٛم٠م...(............ء سمٕمد اإلومٓماًمدقم٤م

 31 .................................ػ طمدي٨م )مهللا ًمؽ صٛم٧م...(.......ضٕم

 ومّمؾ ذم ذيمر أطمٙم٤مم اعمٗمٓمريـ ذم رُمْم٤من

 31.......ُمـ يرظمص هلؿ اًمٗمٓمر وقمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء................... اًم٘مسؿ إول :

 32. .....اعمس٤مومر ًمف صمالث طم٤مٓت...............................................

 32 .........................................اعمرض اًمذي َيرم ُمٕمف اًمّمقم......

 33 .................ف سم٤مًمٗمٓمر.......................اعمرض اًمذي يرظمص ًمّم٤مطمب

 34 ......................قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمٓمر واًم٘مْم٤مء........... ٥مُمـ جي اًم٘مسؿ اًمث٤مين:

 35 ............أن ي٘مْمٞمف ىمبؾ رُمْم٤من اًمت٤مزم..... يمؾ ُمـ أومٓمر ًمٕمذر ذقمل ضم٤مز ًمف

 36 ................ن..............................إذا أؾم٘مٓم٧م احل٤مُمؾ ومٚمٝم٤م طم٤مًمت٤م

 37 ..................ٞمٝمؿ إٓ اإلـمٕم٤مم.ُمـ يب٤مح هلؿ اًمٗمٓمر وًمٞمس قمٚم اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م:

 38 .....................................................ـمري٘م٦م اإلـمٕم٤مم.........

 39 ..........................................................وىم٧م اإلـمٕم٤مم.....

 41...... ..........................ُم٤مت وقمٚمٞمف صٞم٤مم................ طم٤مٓت ُمـ

 41..... ................................وقمٚمٞمف صقم ٟمذر............... ٤متُمـ ُم

 وجي٥م قمغم اًمّمبل إذا سمٚمغ واًمٙم٤مومر  ٓ يٚمزم اإلُمس٤مك عمـ زال قمذره وؾمط اًمٜمٝم٤مر

 41..................................................................إذا أؾمٚمؿ...

 42...... .................................أومٓمر سمٖمػم قمذر ذقمل ومٚمف طم٤مًمت٤من. ُمـ

 



 

 ومّمؾ ذم ذيمر يمٗم٤مرة اجلامع

 43.............................................................يمٗم٤مرة اجلامع....

 44................٦م ذوط.........................ٓ دم٥م يمٗم٤مرة اجلامع إٓ سمثالصم

 45........اًمٗمرق سملم اجلٝمؾ سم٤مًمٙمٗم٤مرة واجلٝمؾ سمحرُم٦م اجلامع.......................

ة يم٤مًمرضمؾ ذم وضمقب اًمٙمٗم٤مرة.....................................  46........اعمرأ

٤مرة صم٤مٟمٞم٦م عمـ يمرر اجلامع ذم يقم واطمد.......................   47 ........ٓ دم٥م يمٗمَّ

 ذم ذيمر ُم٤م يٗمسد اًمّمقم وُم٤م ٓ يٗمسده ومّمؾ:

 49........ ...................عمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م صمالصم٦م..............ُمٗمسدات اًمّمقم ا

 51... .............................ٜم٤مء ًمٚمّم٤مئؿ.....................طمٙمؿ آؾمتٛم

 51. ..................................وج اعمٜمل سمسب٥م اًم٘مبٚم٦م واعمب٤مذة.طمٙمؿ ظمر

 52. ................................ج اعمذي سمسب٥م اًم٘مبٚم٦م واعمب٤مذة..طمٙمؿ ظمرو

 52. .....................................لم اعمٜمل واعمذي................اًمٗمرق سم

 53 ...........................................طمٙمؿ ظمروج اعمٜمل سم٤مٓطمتالم.....

 55. ..............................عمٖمذي٦م وإض٤موم٦م اًمدم واًمدظم٤من.....اإلسمر اطمٙمؿ 

 54...... ............٘مـ اًمنمضمٞم٦م وسمخ٤مخ اًمرسمق.........طمٙمؿ اإلسمر اًمٕمالضمٞم٦م واحل

 56 ......................................................طمٙمؿ اًم٘ملء ًمٚمّم٤مئؿ...

 57 .................................................طمٙمؿ احلج٤مُم٦م ًمٚمّم٤مئؿ......

 58 .................................ٕمؾ اعمٗمٓمرات ٟم٤مؾمًٞم٤م أو ُمٙمره٤م....طمٙمؿ ُمـ وم

 59 ...................................إمم اجلقف دظمقل اًمذسم٤مب واًمٓمحلم طمٙمؿ 

 59 .........................ـ اح٤مء إمم ضمقومف ذم اًمقضقء.....طمٙمؿ دظمقل رء ُم



 

 61 ..............................ًمٚمّم٤مئؿ....................... طمٙمؿ سمٚمع اًمريؼ

 61 .....................................ع اًمٜمخ٤مُم٦م ًمٚمّم٤مئؿ..............طمٙمؿ سمٚم

 61 .........................................طمٙمؿ ذوق اًمٓمٕم٤مم ًمٚمّم٤مئؿ..........

 62 ..............................................طمٙمؿ اًم٘مبٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ...........

 63 .....................جر.......ب وهق ؿم٤مك ذم ـمٚمقع اًمٗمطمٙمؿ ُمـ أيمؾ أو ذ

 64 ..........................ؾ أو ذب ؿم٤ميم٤م ذم همروب اًمِمٛمس....طمٙمؿ ُمـ أيم

 ومّمؾ ذم صٞم٤مم اًمتٓمقع

 65. .............................وقمٞم٦م اًمٜمقاومؾ..................حلٙمٛم٦م ُمـ ُمنما

  66. ..........................ٜمٞم٦م ذم صٞم٤مم اًمتٓمقع.............ٓ يِمؽمط شمبٞمٞم٧م اًم

 67. ...............................ُمٜمِم٠م اًمٜمٞم٦م.....................يبدأ إضمر ُمـ 

 68. ....................................ذم صقم اًمٜمٗمؾ اعم٘مٞمد.......اؿمؽماط اًمٜمٞم٦م 

 69. .........................................جيقز ىمٓمع صٞم٤مم اًمتٓمقع ُمتك ؿم٤مء...

 71.......وم٤مئد: يمؾ اًمٜمقاومؾ جيقز ىمٓمٕمٝم٤م وٓ رء قمٚمٞمف إٓ احل٩م واًمٕمٛمرة..........

 71.......ع....................................اؿمؽماط إذن اًمزوج ذم صقم اًمتٓمق

 ومّمؾ ذم ذيمر أنقاع صٞم٤مم اًمتٓمقع

 ............................................................. 72صٞم٤مم داود 

 73 .........................................م ؿمٝمر اهلل اعمحرم..............صٞم٤م

 74 ........................................................صٞم٤مم ؿمقال.........

 75 ...................................................صٞم٤مم ؿمٕمب٤من.............

 76 .......................................م يقم قمروم٦م ويقم قم٤مؿمقراء........صٞم٤م



 

 77 .....................................يستح٥م ًمٚمح٤مج صقم يقم قمروم٦م...... ٓ

 78 ..........................................ٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس............ص

 79 ...................ؿمٝمر وأومْمٚمٝم٤م إج٤مم اًمبٞمض.......صٞم٤مم صمالصم٦م أج٤مم ُمـ يمؾ 

 81 ........................حلج٦م...........................صٞم٤مم اًمتسع ُمـ ذي ا

 ومّمؾ ذم إج٤مم اًمتل ورد اًمٜمٝمل قمـ صقُمٝم٤م

 81 ................................................صقم يقم اًمٕمٞمد..............

 82 .....................................................صقم أج٤مم اًمتنميؼ......

 83 ........................................صقم يقم اًمِمؽ.....................

 84 ................................ن سمّمقم يقم أو يقُملم............شم٘مدم رُمْم٤م

 85 .....................................دهر............................صٞم٤مم اًم

د يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمّمقم..........إوم  86 ..........................................را

د يقم اًمسب٧م سم٤مًمّمقم.....  87 ...............................................إومرا

 88 ........................................قم ذم اًمسٗمر عمـ يِمؼ قمٚمٞمف.......اًمّم

ة سمدون إذن زوضمٝم٤م...  89 .............................................صقم اعمرأ

 ومّمؾ ذم ذيمر أطمٙم٤مم صدىم٦م اًمٗمٓمر )زيم٤مة اًمٗمٓمر(

 91 ..............................رض زيم٤مة اًمٗمٓمر..................احلٙمٛم٦م ُمـ وم

 91 ...................................٦م اًمٗمٓمر................دم٥م صدىم قمغم ُمـ

 91.........................طمٙمؿ ُمـ ٓ جيد ُم٤م يٗمْمؾ قمـ ىمقشمف وىمقت قمٞم٤مًمف.....

 92 ......................................زيم٤مة اًمٗمٓمر شمٚمزم رب إرسة وُمـ يٕمقل

 94..... .......اًمس٤مئؼ.........................ٓ شمٚمزم رب إرسة قمـ اخل٤مدُم٦م و



 

 95. ................قمـ احلٛمؾ.......................طمٙمؿ إظمراج صدىم٦م اًمٗمٓمر 

 96...... ................زيم٤مة اًمٗمٙمر وُم٘مداره٤م........... إصٜم٤مف اًمتل خترج ذم

 97 ...........................اًمّم٤مع سم٤مًمقزن.................. ٓ يٛمٙمـ أن يٕمدل

 98. ...............................زيم٤مة اًمٗمٓمر ٟم٘مدا................طمٙمؿ إظمراج 

 99...............................................ة اًمٗمٓمر.......وىم٧م اظمراج زيم٤م

 111. .....................................ٗمٓمر..........سمٞم٤من اعمستح٘ملم ًمزيم٤مة اًم

 111. .........٤مرب واجلػمان وإُم٤مم اعمسجد......طمٙمؿ دومٕمٝم٤م ًمٖمػم اًمٗم٘مػم ُمـ إىم

 112.. ...............ٟم٘مٚمٝم٤م...................شمقزيع اًمزيم٤مة ذم سمٚمد اعمزيمل وطمٙمؿ 

 59..............................ص......................................اخل٤ممت٦م

 

 

 


